
Deze week: 
techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend- 
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
auto & transport 

  
Moeten technici nog solliciteren?
Wat doe je als recruiter als je technicus zo gegeerd is dat hij of zij 
sowieso zeker is van de baan? Heeft een sollicitatiegesprek dan 
nog wel nut?

Bedrijven staan in de rij voor men-
sen met technische skills, de banen 
liggen voor het oprapen. De vraag 
is hoe recruiters hiermee omgaan tij-
dens een jobinterview. Want dat heeft 
zeker nog nut, vindt HR-expert en 
auteur van het boek Slim Interviewen 
Wim Thielemans. “Zo’n selectiege-
sprek is vooral bedoeld om elkaar 
beter te leren kennen”, stelt hij. En 
daarbij wordt met name gepeild naar 
motivatie. “Een monteur waarbij het 
allemaal niet veel uitmaakt, die geeft 
niet het gevoel dat hij of zij het werk 
ernstig neemt. Je wil ook geen tech-
nieker aanwerven die vervolgens on-
dermaats werk aflevert bij klanten.”

RONSELEN
Vandaag lijken recruiters soms ook 
eerder ronselaars die op vraag van 
werkgevers kandidaten contacteren. 

“Maar je mag dan zeker niet de 
baan beginnen verkopen”, vindt 
Thielemans. “Ga niet smeken of de 
technieker subtiel manipuleren om 
voor jou te komen werken”, stelt hij. 
“Het komt erop aan om geduldig 
vragen te stellen over de baan en 
interesse. Techniekers houden voor-
al van hun taken, maar minder van 
het gedoe daarrond. Laat hen praten 
over de inhoud van de job.”  (WiVi)

Als allround technieker werk je met hydrauliek, pneumatiek en elektrische besturingen 
en het is fi jn als je een (basis)kennis hebt hiervan, maar uiteraard wordt je dit geleerd! 
Je werkzaamheden bestaan uit: • Het opstarten en bedienen van spuitgietmachines; 
• Kwaliteitscontroles uitvoeren, afvoer en afwerken van producten; • Uitvoeren van 
matrijswissels aan de productiemachines; • Programmeren van automatische robots
• Optimaliseren van het spuitgietproces en toezicht houden op het procesverloop.

FUNCTIE-EISEN: Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in het vak. Je bent een 
aanpakker en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je past in het team als je een 
positieve instelling hebt en graag wil bijdragen aan de groei van de organisatie. Daarnaast 
vindt je het leuk om de werkzaamheden op te pakken en indien je ergens minder ervaring 
mee hebt, helpen je collega's graag verder! Verder zijn de eisen in deze functie: • Technisch 
inzicht en interesse in de techniek. Ben je meer ervaren in het vak? Dan heb je een sterke 
persoonlijkheid en heb je het in je om op termijn leiding te kunnen geven over een klein 
groepje collega's; • A2/A1 in een technische richting; • Enige kennis van of interesse in 
elektrische besturing en/of hydrauliek en of pneumatiek; • Talenkennis: Nederlands.

WIJ BIEDEN: Bediendencontract van onbepaalde duur na proefperiode met mooie 
verloning volgens ervaring en kennis, met maaltijdcheques • Tijdregeling: voltijds
• Dienstregeling: te bespreken • Wij bieden een aangename werksfeer binnen een mooi 
groeiend bedrijf dankzij een sterk team, een degelijke opleiding in ons bedrijf, een hoge 
graad van zelfstandigheid bij het uitoefenen van uw functie en een degelijke verloning.
• Bereikbaarheid: bedrijf gelegen op de industriezone langs de N36.

PLAATS TEWERKSTELLING: Ambachtenstraat 50, 8870 Izegem

SOLLICITEREN:
JUNGBECKER nv | AMBACHTENSTRAAT 50, 8870 IZEGEM

E-mail t.a.v Dhr. Vandekeere Koen - info@jungbecker.be

De fi rma Jungbecker Izegem maakt deel uit van de Duitse multinational Jungbecker 
Gmbh met afdelingen o.a. in Duitsland, België, Maleisië en Litouwen. Wij zijn reeds 
35 jaar succesvol in het spuitgieten van kunststofproducten en onderdelen voor 
onze internationale klanten. Je werkt met moderne, geheel geautomatiseerde 
kunststofspuitgietmachines met een sluitkracht van 25 tot 250 ton! Wij zoeken m/v:

TECHNIEKER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN (IZEGEM)

WWW.JUNGBECKER.BE

Wij zoeken een gemotiveerd en gedreven technisch productie assistent met hands-on 
mentaliteit, die zelfstandig kan werken en initiatief neemt. Je bent een sterke persoonlijkheid 
en je wordt opgeleid tot de rechterhand van de productie manager. Samen met de productie 
manager sta je mee in voor de installatie, het onderhoud en het herstel van het machinepark. 
Je voert allround elektriciteits- en mechanische werken uit aan machines en randapparatuur. 
Dit is zowel preventief onderhoud als inspringen bij technische storingen. Je werkt met 
hydrauliek, pneumatiek en elektrische besturingen. Je werkzaamheden bestaan eveneens 
uit: • Het opstarten en bedienen van spuitgietmachines; • Uitvoeren van matrijswissels aan 
de productiemachines; • Optimaliseren/automatiseren van het spuitgietproces en toezicht 
houden op het procesverloop; • Contacten met leveranciers.

VERWACHT: Je hebt een A1 of A2 technisch diploma of een gelijkwaardige kennis door 
ervaring. Bijv. voorkeur uit elektrische, mechanische of elektromechanische richting.
• Je hebt reeds een eerste werkervaring in elektrisch en mechanisch onderhoud en/of her-
stellingswerken; • Je hebt oog voor detail en kunt e�  ciënt en georganiseerd werken; • Je bent 
leergierig en gedreven; • Kennis van kunststo� en is een voordeel, maar geen must; • Je bent 
kwaliteitsbewust en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel • Talenkennis: Nederlands.

WIJ BIEDEN: Bediendencontract van onbepaalde duur na proefperiode met mooie 
verloning volgens ervaring en kennis, met maaltijdcheques • Tijdregeling: voltijds
• Dienstregeling: dagwerk. • Voor een gemotiveerde en gepassioneerde kandidaat bieden 
wij mooie doorgroeimogelijkheden naar een functie op hoog niveau . Je komt in elk geval 
terecht in een gevarieerd en ervaren team waar je veel kan bijleren. Er heerst een fi jne 
werksfeer en de productie ruimte is groot, proper en vooral veilig. • Bereikbaarheid: bedrijf 
gelegen op de industriezone langs de N36.

PLAATS TEWERKSTELLING: Ambachtenstraat 50, 8870 Izegem

SOLLICITEREN:
JUNGBECKER nv | AMBACHTENSTRAAT 50, 8870 IZEGEM

E-mail t.a.v Dhr. Vandekeere Koen - info@jungbecker.be

De fi rma Jungbecker Izegem maakt deel uit van de Duitse multinational Jungbecker 
Gmbh met afdelingen o.a. in Duitsland, België, Maleisië en Litouwen. Wij zijn reeds 
35 jaar succesvol in het spuitgieten van kunststofproducten en onderdelen voor 
onze internationale klanten. Je werkt met moderne, geheel geautomatiseerde 
kunststofspuitgietmachines met een sluitkracht van 25 tot 250 ton! Wij zoeken m/v:

PRODUCTIE ASSISTENT
RECHTERHAND VAN PRODUCTIE MANAGER (IZEGEM)

WWW.JUNGBECKER.BE

27 oktober
Europahal 
Tielt

event

www.jobevents.be

Generaal Maczekplein
8700 Tielt

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30



Wij werven aan 

Diagnose-/onderhoudstechniek(st)er
De uitdaging: Samen met de werkplaatsverantwoordelijke 
en de rest van het team, sta je in voor het uitvoeren van 
diagnoses, reparaties en onderhoudswerken. Zowel 
verbrandingsmotoren als HEV-voertuigen vallen onder 
uw takenpakket. Na een introductieperiode stellen we in 
samenspraak een opleidingstraject op bij Porsche, zowel in 
België als bij de hoofdzetel in Duitsland.
Profiel: U bent een gemotiveerde techniek(st)er met 
background in automechanica - diagnose met een goede 
kennis van de Nederlandse taal, in woord en schrift. U hecht 
belang aan orde, discipline en netheid.

Magazijnmedewerk(st)er
Administratief bediende boekhouding

Voor taakomschrijving neem contact op voor meer info.

Stuur uw sollicitatie naar
Serge.bruynkens@pck.porsche.be

gr
ou

p

Design  -  Engineering  -  Management

Hubert d’Ydewallestraat 100, 8730 Beernem

Neem contact op met Els Maenhout via 050/11 37 00 voor meer
informatie over deze vacatures. Bekijk ook onze website op

https://www.demagroup.be/jobs/

WIJ WERVEN AAN

DEMA Group is een engineeringsbureau 
werkzaam in diverse industriële sectoren

Kom jij ons team versterken?
 Openstaande vacatures:
 • All-Round project engineer
 • Project engineer E&I

In nauwe samenwerking met onze 
Marketingmanager ben je verantwoordelijk 
voor: 
•  Het begeleiden van klanten in  

spel en event
•   Instaan voor de communicatie zowel 

print als digtaal
•   Het uitwerken van speciale acties zoals 

unieke entertainment games, horeca 
specials en zo veel meer

•  Opvolging van mailverkeer 
•  Mail en sms campagnes opmaken 
•  Klantenanalyses opmaken 
•  Eventondersteuning aanbieden 
•  Agenda beheer 
•  Basis ontwerpen opmaken voor horeca 

en spel
•  Algemene ondersteuning van de 

operationele activiteiten

Contact
lonen@belcasinos.com

Wat bieden wij u : 
• Opleiding en training op de werkvloer
•  Een unieke bedrijfscultuur met 

gemotiveerde collega’s die er samen 
willen voor gaan

•  Een plaats waar ondernemerschap, 
klantgerichtheid en creativiteit centraal 
in ons denken zit

• Ruimte om je verder te ontplooien
• Maandloon, maaltijdcheques 
•  Tekenpremie bij beantwoorden aan de 

gestelde voorwaarden
Wat zijn de functievereisten : 
•	 Kennis	grafische	vormgeving
•  Goede kennis van het Nederlands, 

Frans en Engels 
U bent:
• Vriendelijk van natuur
• Een team player 
• Flexibel 
• Bereid tot weekendwerk en avondwerk

Marketingmedewerker

Het Casino Middelkerke 
zoekt voor zijn 

vernieuwde speelzaal 
een

We zoeken een bouwkundige 
ingenieur met een hart voor 
duurzaamheid. Je hebt een ruim 
bouwkundig inzicht, bent gebeten 
door technische innovaties en 
kickt op duurzame oplossingen 
voor technische problemen. 
Je hebt een Masterdiploma 
Industriële Wetenschappen 
Bouwkunde en minstens 5 jaar 
ervaring in het coördineren van 
bouwprojecten. Je bent extravert, 
assertief en een krak in het 
onderhandelen en communiceren.

Je krijgt een contract van 
onbepaalde duur Je komt terecht 
in een dynamische organisatie die 
oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de 
dienstverlening nastreeft. Je krijgt 
ruime mogelijkheden wat vorming, 
bijscholing en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen.

Je kunt solliciteren tot 3 november 
2022. Meer info over de selectie en 
het selectiereglement vind je op 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen kom je terecht binnen de afdeling Facility, dienst Bouw-
projecten. Je werkt in een dynamisch team van 7 projectleiders. Je bent voor de 
provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor het bouwen, (her)inrichten en 
onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

Hier maak 
je het mee 

Het Vlaams Parlement zoekt 
directeur communicatie, externe relaties en informatie

Het Vlaams Parlement is het kloppende hart van de democratie in 
Vlaanderen. Zoek je een job met impact? Dan zit je hier goed.

Functie: je vervult een cruciale rol binnen de werking van het Vlaams 
Parlement. Jouw directie coördineert de externe en interne communicatie, 
verzorgt de publiekswerking, staat in voor het onthaal van bezoekers en zorgt 
voor de toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap.

Profiel: je bent in het bezit van een masterdiploma en je hebt minstens 4 jaar 
ervaring opgedaan in communicatie, aangevuld met publiekswerking en/of 
informatieverwerking in een overheidscontext. Daarnaast heb je minstens 4 
jaar managementervaring.

Aanbod: een job die blijft boeien. Je komt terecht in een aangename, moder-
ne werkomgeving, waar je wordt aangesteld voor een mandaatperiode van 6 
jaar, telkens verlengbaar na een positieve evaluatie. Je krijgt een competitief 
verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen.

Geïnteresseerd? Je kan solliciteren tot 6 november 2022. Meer info over de 
vacature en de selectieprocedure vind je op www.vlaamsparlement.be.



TRAJECTCOACH -
MAATSCHAPPELIJK WERKER
individuele begeleiding in het werkveld (ref. 27 243)

Samen met de afdelingsverantwoordelijken en de werkleiders zal je doelgroepmedewerkers 
en hun begeleiders ondersteunen: • opbouw van een vertrouwensrelatie • opvolging en bijstu-
ring van de persoonlijke ontwikkelingsplannen • coaching & problem solving op de werkvloer
• organisatie van opleidingen • doorverwijzingen • etc. Daarnaast word je projectmatig betrokken
bij diverse thema’s: onthaal, ziekteverzuim, ontwikkeling, ...; hiertoe werk je nauw samen met
2 collega’s en de HR-verantwoordelijke doelgroepen. 
Profi el: • bachelor (of master) met sterke interesse voor sociaal werk • collegiaal en geënga-
geerd netwerker • vlot in administratie en organisatie • a�  niteit met een productie-omgeving
• relevante ervaring met werkgericht coachen is een sterke troef.
Aanbod: • een autonome job met een directe impact op het welzijn van werknemers • een leuke
werksfeer met aandacht voor een gezonde work/life balance • een dynamische organisatie die 
maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een professioneel management

vertrekkend vanuit een optimaal evenwicht tussen economische en sociale objectieven • aan-
trekkelijke, marktconforme loonvoorwaarden (te bespreken).

FORENA GROEP in Menen is een samenwerkingsverband tussen de maatwerkbedrijven
‘t VEER (Menen) en SOWEPO (Poperinge). Samen stellen wij meer dan 800 medewerkers
tewerk, waarvan ruim 600 met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader een toekomst-
gerichte organisatie zoeken wij voor de vestiging in Menen een:

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57Volg ons op

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
www.verdonckbv.be

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

VERANTWOORDELIJKE
BOEKHOUDING & FINANCIËN (ref. 131801)

Je wordt de fi nanciële rechterhand en de vertrouwenspersoon van de familiale 
bedrijfseigenaars. Enerzijds zal je dagelijks instaan voor de operationele boekhouding 
en het debiteurenbeheer van de diverse vennootschappen en anderzijds zal je 
proactief de bedrijfsresultaten opvolgen d.m.v. budgettering, nacalculatie, prijssetting, 
etc. Kortom, je wordt dagelijks direct betrokken bij alle bedrijfsactiviteiten.

Profi el: • leergierig master of bachelor accountancy of gelijkwaardig door ervaring 
• minstens initiële ervaring in een bedrijf of een accountancykantoor • ondernemend 
en autonoom persoon.

Ons aanbod: • veelzijdige groeifunctie met ruimte voor eigen initiatief • een spirit van 
een kleine KMO actief in bloeiende nichemarkten • een jong management (familiale 
opvolging reeds geregeld) • een bedrijf met talrijke referenties bij particuliere klanten 
in héél Vlaanderen • een attractief loon + voordelen.

Onze klant (regio Oostende), is enerzijds actief in vastgoed en anderzijds in 
oplossingen op vlak van duurzame energie. Op heden wenst de directie zich te 
omringen met een

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57Volg ons opfiExclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Word jij onze
nieuwe collega?

Stuur cv, kopie van diploma én motivatie vóór 
7 november naar talentmobility@ascento.be  
Schriftelijk examen 22 november 2022
Mondeling examen 8 december 2022

Bekijk de volledige vacature op 

ivio.be/nl/jobs

Wij bieden:
•  Voltijdse betrekking 
•  Maaltijdcheques
•  Hospitalisatie -en groepsverzekering
•  Fietsvergoeding
•  Interessante verlofregeling
•  Teambuilding en toffe collega’s

Je hebt een passie voor milieu en op 
zoek naar een job waar je het verschil 
kan maken?  Je bent in het bezit van 
een master of bachelor diploma in een 
technische of milieugerelateerde richting?

Als een goede people manager stuur je 
het exploitatieteam aan en sta je in voor de 
dagelijkse organisatie van 11 recyclageparken 
en de afvalinzameling. Als verantwoordelijke 
neem je de uitwerking van technische dossiers 
voor je rekening en ga je actief op zoek naar 
optimalisaties. Je gaat aan de slag in een 
dynamische en geëngageerde omgeving met 
collega’s die je ondersteunen, met ruimte voor 
eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Stafmedewerker 
exploitatie
M/V/X - niv. A1/A3 - contractueel - 38u/week

Zet je schouders onder 

een duurzaam afvalbeleid!

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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